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EXTRATOS CONTRATOS 2013 

 

 

Contratante: Câmara Municipal de Baependi (MG); Contratado: Roberto Pelúcio Maciel, 

inscrito no CPF nº 671.511.086-72, objeto: assessoria à Mesa Diretora e às comissões 

legislativas permanentes e temporárias, em assuntos relacionados ao trabalho legislativo; 

elaboração de minutas de contratos, editais, pareceres e assessoramento às comissões 

administrativas; na esfera judicial, em primeira instância, elaboração de pareceres visando 

oferecer subsídios, para a análise e deliberação das comissões em relação a proposições e em 

questões administrativas, pelo período de 10/01/2013 a 11/04/2013 no valor total de R$ 

5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais), dividido em 03 parcelas mensais de R$ 1.800,00 

(Mil e oitocentos reais) Processo Licitatório n.º 001/2013; Dispensa de Licitação nº 001/2013; 

Contrato 001/2013. Dotação orçamentária: 01.031.001.2.0003 – Manutenção da atividade do 

Corpo Legislativo - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 
 
 

Contratante: Câmara Municipal de Baependi (MG); Contratado: Luis Henrique Santos, inscrito 

no CPF 090.181.966-22; Objeto: prestação de serviços de informática, manutenção e assistência 

técnica aos equipamentos da Câmara Municipal pelo período de 15/01/2013 a 15/01/2014 no 

valor de R$ 5.820,00 (Cinco mil oitocentos e vinte reais), dividido em 12 parcelas mensais de 

R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais); Processo Licitatório n.º 02/2013; Dispensa de 

licitação n.º 02/2013, Contrato n.º 02/2013; Ato nº 02/2013; Dotação orçamentária: 

01.00031.0001.4.005 - 3.3.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. 
 
 

Contratante: Câmara Municipal de Baependi (MG); Contratado: Jeferson Nascimento, inscrito 

no CPF 267.245.778-61; Objeto: Manutenção eletrônica, de ventiladores, fax, copiadoras, 

PABX, telefones, TV, DVD, Micro System, mesa de som, microfones, amplificadores e caixas 

acústicas, ar condicionado, exaustores, etc; Instalações de áudio e vídeo, compreendendo os 

seguintes serviços: melhorias no sistema atual, montagem, desmontagem e operação de 

equipamentos de áudio e vídeo dentro e fora das dependências da Câmara; gravação e edição de 

áudio das reuniões separando-as por fala de cada vereador, transferência do áudio gravado para 

CD/DVD, organização de biblioteca de áudio e vídeo, visando praticidade e acesso rápido a 

consulta; Instalação, manutenção e troca de cabos de rede de telefonia da Câmara Municipal 

pelo período de 16/01/2013 a 16/01/2014 no valor de R$ 6.960,00 (Seis mil, novecentos e 

sessenta reais), dividido em 12 parcelas mensais de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais); 

Processo Licitatório n.º 03/2013; Dispensa de licitação n.º 03/2013, Contrato n.º 03/2013; Ato nº 

03/2013; Dotação orçamentária: 01.0031.0001.4.003 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Física. 
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Contratante: Câmara Municipal de Baependi (MG); Contratada: Eneida Maria Pereira 

Guimarães, inscrita no CNPJ nº 25.781.949/0001-05, estabelecida à Rua José Alberto Pelúcio, 

nº 39, em Baependi/MG, representada por Eneida Maria Pereira Guimarães, RG nº M-869227, 

e CPF nº 671.498.636-04. Objeto: Registro de Preços para fornecimento de lanches e outros 

produtos alimentícios à Câmara Municipal de Baependi, mediante apontamento de destinação e 

autorização prévia para fornecimento pelo período de 15/02/2013 a 31/12/2013 no valor total 

de R$ 13.388,00 (Treze mil, trezentos e oitenta e oito reais), Processo Licitatório n.º 004/2013; 

Pregão Presencial Nº 001/2013, Contrato 004/2013. Dotação orçamentária: Serviços Gerais da 

Câmara - 01.0031.0001.4.009 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

 

 

Conveniada: Câmara Municipal de Baependi (MG); Convenente: Associação dos Vereadores 

e Câmaras Municipais da Microrregião do Circuito das Águas - AVEMAG. inscrita no CNPJ 

nº 19.094.168/0001-31 com sede administrativa na Rua Ismael Irineu, nº 28, na cidade de 

Conceição do Rio Verde-MG, representada por seu Presidente Vereador Jovani Nogueira 

Maciel. Objeto: O presente instrumento de convênio tem por finalidade apoiar a AVEMAG 

no desenvolvimento das suas atividades pelo período de 01/02/2013 a 31/12/2013. Assume a 

Câmara o compromisso de repassar a AVEMAG, a Contribuição Simbólica no valor de R$ 

6.842,00 (seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais) em 11 (onze) parcelas fixas de R$ 

622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) por mês, autorizado através da Resolução  nº  01/2010 

da Câmara Municipal, Termo de Convênio 001/2013; Dotação orçamentária: 

01.031.0001.2003-33.50.41 – Contribuições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


